PROMOCJA “Wymień auto, otrzymasz 1000 zł na paliwo”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem promocji pt. “Wymień auto, otrzymasz 1000 zł na paliwo” („Promocja”) jest
321Sprzedane.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000743149, NIP: 5272859957, kapitał zakładowy 1.000.000 zł ("Organizator").

2.

Zasady i warunki udziału w Promocji określa niniejszy regulamin („Regulamin”). W sprawach
nieuregulowanych Regulaminem znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny i inne obowiązujące przepisy prawa.

3.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.otomotoklik.pl w stopce strony w części
“Dokumenty” (“Serwis WWW”).

4.

Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik
zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009 r. ani konkursem w rozumieniu art. 919 – 921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny.oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

5.

Promocja organizuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.

Akcja promocyjna obowiązuje od dnia 25.08.2022 r. od godziny 9:00 do dnia 31.12.2022 r. do godziny
23:59 (dalej: “Okres Promocji”). Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu trwania Promocji,
o czym poinformuje na stronie internetowej wskazanej w ust. 3 powyżej, nie później niż na 24 godziny
przed upływem pierwotnego Okresu Promocji.

§ 2. Warunki skorzystania z Promocji oraz Przedmiot Promocji
1.

W Promocji może wziąć udział każda osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki (“Uczestnik
Promocji”) :
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) jest użytkownikiem serwisów internetowych 321sprzedane.pl oraz otomotoklik.pl, który wyraził
zgodę na otrzymywanie od Organizatora treści marketingowych i ofert handlowych,
3) zaakceptuje treść Regulaminu,

4) jest wyłącznym właścicielem pojazdu samochodowego, który poddano inspekcji w jednym z
punktów Organizatora, a który zostanie sprzedany przez Uczestnika Promocji Organizatorowi w
Okresie Promocji, a także nie odstąpi ani nie wypowie takiej umowy. Lista punktów Organizatora
dostępna jest pod adresem: https://www.321sprzedane.pl/lokalizacje/,
5) zakupi pojazd od Organizatora (tj. zawrze umowę sprzedaży pojazdu z Organizatorem) za
pośrednictwem Serwisu WWW w Okresie Promocji i nie odstąpi od umowy ani w inny sposób jej nie
rozwiąże. Przez zakup pojazdu, o którym mowa powyżej rozumie się zarówno uiszczenie ceny
widniejącej w ogłoszeniu dotyczącym sprzedaży pojazdu opublikowanym w Serwisie WWW, jak
również zakup wraz z zawarciem umowy kredyty, pożyczki lub leasingu oferowanej za
pośrednictwem Organizatora przez spółkę Carsmile S.A. z siedzibą w Warszawie,
6) zawarcie przez Uczestnika Promocji umów, o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej nastąpić musi w
okresie nie dłuższym niż 60 następujących po sobie dni.
2.

Uczestnikami Promocji mogą być również współwłaściciele pojazdu samochodowego, który poddano
inspekcji w jednym z punktów Organizatora, a który zostanie sprzedany przez Uczestników Promocji
Organizatorowi w Okresie Promocji, a także nie odstąpią ani nie wypowiedzą takiej umowy oraz którzy
spełniają warunki opisane w ust. 1 pkt. 1-3 oraz 5 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości,
współwłaścicielom pojazdu spełniającym warunki udziału w Promocji, przysługuje jeden, wspólny
Przedmiot Promocji.

3.

Z uczestnictwa w Promocji wyłączeni są członkowie organów lub osoby zatrudnione u Organizatora lub w
podmiotach z nimi powiązanych (zarówno pracownicy, jak i osoby zatrudnione w oparciu o umowę
cywilnoprawną).

4.

Przedmiotem Promocji jest: przekazanie Uczestnikowi Promocji kart paliwowych przedpłaconych o
łącznej wartości 1.000 zł brutto (jeden tysiąc złotych brutto) do wykorzystania na stacjach paliw Orlen,
znajdujących się na terytorium Polski (“Karta Paliwowa”) - zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 poniżej i
w przypadku spełnienia przez Uczestnika Promocji opisanych tam warunków. Szczegółowe warunki
korzystania z ww. kart paliwowych znajdują się pod adresem: https://flota.orlen.pl/Artykul/tankbank
(“Przedmiot Promocji”).

§ 3. Warunki otrzymania Karty Paliwowej
1.

Po spełnieniu wszystkich warunków Promocji zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu, aby otrzymać Kartę
Paliwową Uczestnik Promocji powinien zgłosić Organizatorowi chęć jej uzyskania wysyłając e-mail na
adres pomoc@otomotoklik.pl, z informacją potwierdzającą dokonanie sprzedaży pojazdu zgodnie z § 2
ust. 1 pkt. 4 Regulaminu oraz nabycie pojazdu zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu w Okresie
Promocji. W treści wiadomości Uczestnik Promocji zobowiązany jest do podania swoich danych
identyfikacyjnych tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego do wysyłki

Przedmiotu Promocji, a także do podania numeru Umowy sprzedaży pojazdu opisanej w § 2 ust. 1 pkt. 4
Regulaminu, umożliwiających weryfikację przez Organizatora faktu spełnienia przez Uczestnika Promocji
warunków Promocji (“Zgłoszenie”).
2.

W przypadku pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków niezbędnych do
otrzymania Karty Paliwowej, zostanie ona przesłana Uczestnikowi na koszt Organizatora za
pośrednictwem

przesyłki kurierskiej, w ciągu 30 dni od otrzymania Zgłoszenia, na wskazany przez

Uczestnika Promocji w Zgłoszeniu adres korespondencyjny. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do
pokwitowania odbioru Karty Paliwowej na formularzu dołączonym do przesyłki. W celu uniknięcia
wątpliwości, osobę zastaną pod adresem wskazanym w Zgłoszeniu przez Uczestnika Promocji, uważa
się za osobę uprawnioną przez Uczestnika Promocji do odbioru Karty Paliwowej i podpisania
pokwitowania jej odbioru, a następnie do przekazania jej Uczestnikowi Promocji.
§ 4. Postanowienia inne
1.

Promocja odnosi się wyłącznie do ofert regularnych dostępnych w Serwisie WWW i nie łączy się z innymi
promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub
produktowymi, których organizatorem pozostaje Organizator, chyba że warunki takiej promocji, upustu,
rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

2.

Przyznana w ramach Promocji Karta Paliwowa nie podlega wymianie na środki pieniężne albo na
jakikolwiek inny środek płatniczy lub nagrody innego rodzaju.

3.

W przypadku, gdy Uczestnik Promocji jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
Organizator nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznawaniem Karty Paliwowej. Przychód
uzyskany z tytułu otrzymania Przedmiotu Promocji jest zwolniony od podatku dochodowego od osób
fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

4.

W przypadku, gdy Uczestnik Promocji jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą
prawną lub jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Organizator nie pobiera
ani nie odprowadza żadnych podatków w związku z przyznaniem Przedmiotu Promocji. Uczestnik
Promocji zobowiązany jest prowadzić prawidłowe rozliczenia podatkowe we własnym zakresie.

§ 5. Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„RODO”).

2.

Uczestnik Promocji przystępując do Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
podanych przez Uczestnika Promocji w trakcie inspekcji Pojazdu danych osobowych (imienia i nazwiska,
numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, numeru Umowy sprzedaży pojazdu) w celach organizacji i
przeprowadzenia Promocji,, dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku powstania roszczeń
związanych z Promocją, dane osobowe podane przez Uczestnika Promocji będą przetwarzane w celu ich

dochodzenia lub obrony przed nimi. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania
wskazanych celów jak również rozpatrzenia reklamacji lub przez okres przedawnienia roszczeń, jeśli
będzie to niezbędne do ustalenia lub obrony przed roszczeniami. Dane Uczestników Promocji
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. W zakresie w jakim przetwarzanie danych
wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Promocji.

4.

Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia. W celu skorzystania z
któregokolwiek z ww. praw Uczestnik Promocji powinien skorzystać z Formularza Kontaktowego
dostępnego w serwisie 321sprzedane.pl. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji
pozostaje dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Promocji. Uczestnik Promocji jest
uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.

Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Promocji nie będą poddawane profilowaniu.

6.

Dane Uczestników Promocji mogą być udostępnione innym podmiotom dostarczającym Organizatorowi
środków organizacyjnych i technicznych wykorzystywanych do przeprowadzenia Promocji.

§ 6. Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Promocji należy składać w formie pisemnej, w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: pomoc@otomotoklik.pl lub
listem poleconym na adres: 321sprzedane.pl sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.

2.

W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika
Promocji, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.

3.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Organizator
zwróci się do Uczestnika Promocji o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych
informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Organizatora, wskazując
precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.

4.

Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania
informacji uzupełniającej, o której mowa w ust. 3 powyżej Regulaminu. Odpowiedź Organizatora w
sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez zgłaszającego,
chyba że zgłaszający zażąda

w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres

korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.

Udział w Promocji jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, przerwania Promocji lub jej wcześniejszego

zakończenia. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w
Serwisie WWW.

3.

Wszelkie materiały promujące Promocję mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają
wyłącznie postanowienia Regulaminu.

4.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu
jest prawo polskie.

5.

Regulamin dostępny jest pod następującym adresem internetowym Organizatora www.otomotoklik.pl.

6.

Wszelkie zapytania dotyczące Promocji należy kierować na adres pomoc@otomotoklik.pl.

7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

